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A Sportdiaszpóra projekt ismertetése
Általános projektcélok
A Sportdiaszpóra projekt célja a diaszpóra program adaptálása a sporttudomány, illetve a
felsőoktatásban lévő és oda tartó sportolók tekintetében a Pécsi Tudományegyetem
vezetésének kereteiben.
A projektelem céljai
1. A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás hiányzó oktatói, kutatói utánpótlásának
biztosítása.
2. Graduális, posztgraduális hallgatók, leendő oktatók szakmai képzésének támogatása,
korszerű magyar nyelvű elméleti és gyakorlati oktatási anyagokhoz való hozzáférés
biztosítása, tudományos publikációs, tudományos fokozat szerző esélyeinek növelése.
3. A határon túli és a hazai felsőoktatásban lévő és kiemelten az érettségi előtt álló
magyar anyanyelvű sportolókból adatbázis készítése, és megkeresése, számukra egy
karrier út életpálya-modell kidolgozása és egy pályázati rendszer megalkotása, amely
által a magyar felsőoktatási rendszerben (PTE) jelennek meg, hosszabb távon az
eredményeiket is itt fejtik ki (magyarként világversenyeken), állampolgárként őket
megillető minden joggal (pl. szavazó).
A koncepció egyetemi sportegyesületek bevonásával történik. A pályáztatás rendszerét az
ágazati integráció szellemében, a társintézmények tapasztalataiból kiindulva, azokat a pécsi
oktatási
rendszerbe
illesztve/adaptálva
kívánjuk
kidolgozni,
működtetni.
Közösségszervezéssel lehetőséget nyújtani a magyar származású és kötődésű sportolónak és
sporttal foglalkozó szakembernek, hogy a magyar sporttársadalom részévé váljanak,
integrálódjanak, reintegrálódjanak.
Célcsoportok




Magyar sportolók, edzők és sportszakemberek, akik hazánkban és külföldön
dolgoznak, versenyeznek, edzenek
Magyar származású sportolók, sportvezetők,
Utánpótláskorú versenyzők, tehetségek.

Elsődleges célterület
Kárpát – medence és a magyar diaszpóra közösségek a világban
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Projektcélok lehetséges tartalmi elemei







Közösség építés a diaszpóra magyarság sportolói és a magyar sportegyesületek
közt, közös edzőtábor és kulturális programok szervezése pécsi székhellyel.
A kettős állampolgársággal rendelkező magyar származású, vagy magukat
magyarnak (is) valló sportolók adatbázisának kiépítése.
PTE PEAC egyetemi sportegyesület bevonásával: Más országok egyetemi
sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel, ahol magyar edzők-játékosok- egyetemi
hallgatók vannak jelen.
Sportoló értékeink: Diaszpórában működő magyar származású volt sportolók,
edzők, olimpikonok összegyűjtése.
Határon túli magyarság sportolási aktivitásának segítése – kifejezetten a földrajzi
közelség okán, a Délvidéken. Ez kiterjedhet tehetségek meghívására, vagy egy
helyszíni tömegsport eseményre is.
PTE sportolói ösztöndíj meghirdetése magyar és határon túli tehetségek számára.

Tevékenységek
 Regisztrációs listák kialakítása az önkéntesség elve alapján, sportolói
curriculummal és eredménykövetéssel, kiemelten az olimpiai és a magyar
„hiánysportágak” esetében.
 Adatbázisok kialakítása
 Középfokú oktatási intézmények számára - hazánkban és határon kívül- a
potenciális karok és szakok, egyetemi sportegyesület bemutatása, szakmák
részletes megismertetése, terjesztése.
 Sportolói eredménykövetés
 Az információk becsatornázása a sportági szakszövetségekbe
 Utánpótlás korú versenyzők kiszűrése, a magyarsághoz való kötődések felderítése
(pl. név, származás, rokoni kapcsolatok, származási hely stb. alapján).
 IT platform kialakítása
 5 db sportolói ösztöndíj kialakítása 5 fő 5 hónap 50 000 Ft.
 Tandíj átvállalása
 Kiemelkedő sporteredmény juttatás kialakítása, plusz szabályzat
 Workshop szervezése ágazati együttműködésben
Akciótervek





Támogatási rendszer kiépítése (ösztöndíjak, kiválósági juttatások, sportszerekkel,
eszközökkel, edzéslehetőségekkel, menedzseléssel való segítségnyújtás)
Edzőtáborok, továbbképzések biztosítása
Meghívás hazai sporteseményekre, kedvezményes szállás és edzéslehetőség
biztosítása
Sportolói ösztöndíjak, alap-, közép. és felsőoktatási képzéssel kombinálva
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Sportvezetők számára ösztöndíj, hazatérési ösztöndíj
Állampolgárság megszerzésében való segítségnyújtás, honosítás
Folyamatos kapcsolattartás és konzultációs lehetőség
Sportdiplomáciai munkacsoport a MOB –on belül
Ösztöndíj rendszer
Egyszeri kiválósági juttatás
Workshop szervezés ágazati együttműködésben
Disszemináció, marketing.

A projekt résztvevői, és feladatai
Jarjabka Ákos - A projektteam vezetése és kooperáció a többi projektelem
vezetőjével. A munkafeladatok időbeli tervezése, a részteljesítések és munkaanyagok
minőségbiztosítása, a beszámolók minőségbiztosítása, a stratégiai ajánlások
megszövegezése. A projektteam workshopjainak moderálása.
Farkas Ferenc
Sportdiplomáciai szakértői feladatok ellátása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a
MOB-bal, illetve a sportági szakszövetségekkel. Stratégiakészítési tevékenységben
való aktív közreműködés, a meglévő és aktuális kormányzati stratégiai dokumentáció
szolgáltatása, értelmezése és a sportdiaszpóra stratégiai elemeinek ezekhez való
illesztése.
Horváth Ádám Béla
Adatbányászat és adathalászat arra nézve, hogy léteznek-e nemzetközi sportéletben
már alkalmazott diaszpóra, vagy származáskövető, figyelő szisztémák. Emellett, az
olimpiai (téli, nyári, para-), nem olimpiai sportágak nemzetközi honlapjainak a
legyűjtése. Az utánpótláskorú versenyzők, események és eredmények
regisztrációjának, nemzetközi színtereinek a felderítése. Annak a problémának az
elemzése, hogy milyen szűrőkön keresztül lehetne a magyar származást kideríteni egyegy sportolónál (név, sportolói adatlap, szakemberekkel lefolytatott interjúk, sportági
szakszövetségeknek kiküldött kérdőívek, egyéb források)
Szakó Tímea
A projektteam workshopjainak, brainstormingjainak megszervezése, adminisztrációja,
összefoglalók készítése, a stratégiai ajánlások megfogalmazása és szerkesztői
feladatok. Kutatói háttérmunkák ellátása a magyar diaszpórák sportaktivitásainak
feltérképezése.
Gerdesics Viktória
A Diaszpóra honlap anyagokkal való feltöltése, hírek, pályázatok feltöltése, Facebook
profil ápolása, kérdések megválaszolása, kapcsolattartás a projekttagokkal és az
együttműködő partnerekkel, például sportági szakszövetségekkel.
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Palotai Jenő: Nyári olimpiai sportágak, futball
Kiss Krisztián: Csapatsportok
Dukai Edit: Délvidék sportdiaszpóra, tömegsport
Nagy Balázs: Téli olimpiai sportágak, Erdély és horvát sportdiaszpóra
Barkóczi Csaba: Nem olimpiai sportágak, Felvidék és Kárpátalja sportdiaszpóra
Ács Péter - A SOCTIRA Nonprofit Kft.:
Sportdiaszpóra honlap, és a projektet segítő kommunikációs felület fejlesztése. A PTE
Diaszpóra honlapjának igénylése, webdesign–jának kialakítása, a releváns információk
feltöltése magyar és angol nyelven. Ajánlás készítése a honlap szerkezetének
fejlesztésére. Közösségi média (pl. Facebook, Twitter stb.) profil kialakítása.
Vizsgált sportág területek










Nyári olimpiai sportágak
Labdarúgás
Csapatsportok
Délvidék Sportdiaszpóra
Tömegsport
Téli olimpiai sportágak
Erdély és horvát sportdiaszpóra
Felvidék és Kárpátalja sportdiaszpóra
Parasportok

Globalizáció hatása a sportra
Magyarország több mint 2,8 milliós diaszpórával rendelkezik, amely hatalmas merítési
lehetőséget biztosít a sportolói bázis növelésére, jó minőségű sportolók, edzők
Magyarországra csábítására, sportdiplomáciai kapcsolatok növelésére.
A globalizáció hatása a sport világában két szinten érhető tetten:



Játékosok mozgása sportklubok szintjén: ez a jelenség gyakorlatilag a II. világháború
után erősödött fel, amikor is egyre nagyobb teret nyert a professzionális szintű sport.
Játékosok mozgása nemzeti válogatott szintjén: ez a jelenség elsősorban a bipoláris
világrend összeomlását követően erősödött fel (addig jellemzően az emigráció
esetében volt kimutatható), viszont utolérési hatást mutatva intenzitásában kezdi elérni
a sportklubok szintjén történő sportolói mozgást. Korábban a háborúk ugyan
átalakították a határokat, ami kihatott az állampolgársági viszonyokra is. A nemzeti
szövetségek közötti mozgás egyik fő oka számos többnemzetiségű államok
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(Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia) széthullása, illetve a volt gyarmatokról az
egykori gyarmattartó országokba történő mozgás is.
Jelen kutatás arra keresi a választ, hogy milyen hatások szignifikánsak a játékosok nemzeti
válogatottak közötti mozgásában. A kérdés abból a hipotézisből eredeztethető, amely szerint
Magyarországon az állampolgárság könnyebb elnyerése elősegítené azt a folyamatot, hogy
nem magyarországi (esetlen nem is magyar származású) sportolók honosításával
szignifikánsan javítani lehetne a nemzetközi bajnokságokon elért magyar
sporteredményeket.
Ezt a hipotézist több szempontból is körültekintően kell elemezni:




Egyrészt Magyarországnak eddig is gazdag tapasztalata van játékosok magyarországi
honosításában. Nagyjából az a trend mutatható ki, hogy az 1989/90-es
rendszerváltásig főképpen a határokon túl, a környező országokban élő magyar
származású sportolók folytathatták hazánkban a pályafutásukat;
1990-et követően ez a világ kitárult, és olyan sportolók honosítása is megtörtént,
akinek semmilyen – így származásbeli sem – kötődése sem volt Magyarországhoz.

Állampolgárság, mint tényező
Magyar állampolgárság megszerzését az 1993:LV tv. 4. §-a szabályozza. Az állampolgársági
törvény kedvezményes állampolgársághoz jutást megfogalmazva magyar származáshoz vagy
legalább is annak vélelméhez köti ((3) bekezdés). Viszont már nem hiányoznak olyan
rendelkezések, mint amilyen


az észt állampolgárság megszerzésében adott, miszerint mentesülnek a feltételek
teljesülése alól, azok akik „az ország hírnevét öregbítik, legyen szó művészeti
tevékenységről, vagy sportban elért eredményről”;



az osztrák állampolgárság esetében adott: egyrészt sportolók esetében engedélyezett az
egyébként meg nem tűrt un. „kettős állampolgárság”, illetve lehetséges az
állampolgárság kedvezményes megszerzése, ha „az állampolgárság megadása a
kérelmező már megtett vagy még várható kiemelkedő eredményei miatt a
tudományos, gazdasági, művészeti vagy atlétikai pályán az Osztrák Köztársaság
érdekében van.” Itt kell megemlíteni, hogy a közel-múltban Ausztria szövetségi
törvényhozásában komoly politikai polémia volt arról, hogy szabad-e meglehetősen
könnyű feltételek teljesülése mellett „állampolgárságot” osztogatni.

Érdekesség, hogy az ezredforduló táján Szerbia egy hét alatt állampolgárságot adott – és
lehetővé tette volna a nemzetközi bajnokságokon való indulást – annak az osztrák síelőnek,
akit el kívántak tiltani két évre drogfogyasztás miatt.
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Bár 2011 óta a hatályos magyar rendelkezések is tartalmaznak ilyen kitételt, külföldi
sportolók honosítása, illetve nemzetközi versenyeken magyar színekben való indulása nem az
állampolgárság megszerzésén múlott:





pozitív példaként lehet említeni Janics Natasát, vagy a nem magyar származású
Carlos Perez vagy Nikola Eklemovics magyarországi pályafutását.
„negatív példaként” kell említeni, hogy a FIFA egykori rendkívül szigorú előírásai
(miszerint egy játékos élete során egyetlen nemzetet képviselhet nemzetközi
játékokon) miatt mindössze három játékost honosítottak Magyarországon: Vasile
Miriuta, Leandro és Nemanja Nikolics sportolókról van szó. Napjainkban FIFA
azon játékosok mozgásterét korlátozza, akik legalább egyszer pályára léptek
tétmeccsen egy nemzeti válogatottban kötelékében. (Viszont számos ország úgy
játssza ki ezt a szabályt, hogy a lehetséges tehetségeket viszonylag fiatalon – az ifi
válogatottban – pályára küldik, ezáltal egyfajta sportjogi röghöz kötést
megvalósítva.)
Maxim Zavoziné versenyző 24 éves fiatalember állampolgársági kérelmét Sólyom
László köztársasági elnök szokatlanul és rendkívül gyorsan bírálta el, így
indulhatott el a vancouveri téli olimpián.

1. javaslat: Az osztrák, észt és hasonló példák alapján módosítsák a jelenleg hatályos
állampolgársági törvényt akképpen, hogy idegen állampolgár szükség esetén könnyítve és
gyorsabban juthasson magyar állampolgársághoz azáltal, hogy a törvényben „fontos
érdeknek” minősítik mind a nemzeti színekben várhatóan elért sikereket, mind a magyar klub
kötelékében elért korábbi sikereket.
2. javaslat: Az 1. javaslat megvalósítása esetén a sportolók könnyített és gyorsított
honosítására önálló ügyrendet határozzanak meg, és a honosítási eljárásban vegyen részt a
központi sportügyi szerv/hatóság.
Egy adott sportoló új nemzeti válogatottban (illetve nemzeti színekben) indítása kevésbé függ
az állampolgárságon, sokkal inkább döntő tényező az adott sportág szabályzata és előírásai.

Sportági előírások, mint tényező
Az egyes sportági előírások komoly korlátot jelentenek/jelenthetnek. Néhány sportági előírás
röviden összefoglalva:


Labdarúgáshoz hasonló szigorú szabályozások vannak a kosárlabdában is, ahol egy
nemzeti válogatottban legfeljebb kettő nem hazai születésű játékos léphet pályára.
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Kézilabdában két évet kell kötelezően kihagyni, tehát ha egy adott ország színeiben
egy játékos pályára lép, akkor két évet követően játszhat újra egy másik nemzet
színeiben.
Nincsenek ilyen szigorú szabályok a többek között teniszben, evezésben (pl.: Janics
Natasa pályafutása), vízilabdában sem. .

Kaszó Klára, a Magyar Sí Szövetség elnöke nyilatkozta, hogy „Korábban próbáltunk
honosítani három osztrák versenyzőt, köztük a világbajnokságon kétszer ezüstérmes Kilian
Albrechtet, de ezt akkor politikai okokból nem sikerült véghezvinnünk”. Ebből is látszik,
hogy honosítással első sorban az utánpótláskorú sportolókat érdemes megszólítani.
3. javaslat: amennyiben a magyar sporteredményeket honosítással szeretnék
megerősíteni/javítani, javaslom, hogy alapvetően két stratégiát érdemes kialakítani:



külön stratégia az utánpótláskorú versenyzőkre: más országokból is figyelik a legjobb
magyar gimnáziumokat a világ nagyobb egyetemei, hasonlóan a fociklubok játékosmegfigyelőihez.
külön stratégia a felnőtt korú versenyzőkre: itt fő hangsúlyt azokra sportágra kellene
helyezni, amelyekben nincsenek több évre kiható szigorú szabályok, és a játékosok
integrációja viszonylag zökkenőmentesen megoldható.

Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy a sportoló „mobilitás” tekintetében már több kutatást is
folytattak arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők együttes hatása mutathatók ki a sportolók
mozgására.

Egyéb tényezők, ellentétes irányok
Szükséges annak a vizsgálata, hogy milyen tényezők vonzzák Magyarországra a külföldi
sportolókat, és milyen tényezők taszítják el tőlünk a magyar sportolókat. Néhány példa:








párbajtőröző junior-világbajnok Böjte Szabolcs ma már török színekben versenyzik;
Kosztyu Andrea (párbajtőröző) a szlovák állampolgárságot kapott a közelmúltban;
Szirányi Balázs (vizilabda) spanyol állampolgárságot kapott;
Pekli Mária (cselgáncs) már ausztrál állampolgárként él, több alkalommal ausztrál
csapatot erősítette nemzetközi megmérettetésekben.
Hunyady Emese (gyorskorcsolya) magyar bajnokból lett osztrák olimpiai bajnok.
Lovas Petra (asztalitenisz) szintén már Ausztriában játszik.
Szabó Melinda: Vasas egykori sportolója Metzben folytatta sport-karrierjét. A 2003-as
vb döntőjében a magyar csapatnak lőtt több gólt.
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4. javaslat: Fontos lenne pontosan elemezni azokat a tényezőket, amelyek hatására magyar
olimpikonok vagy más világversenyek sikeres résztvevői hagyták el Magyarországot.
Lényeges hiszen, mint láthattuk jelentős veszteségek érték a magyar sport közösséget, és a
leendő sportolók Hazánkba csábításán túl fontos elem a megtartás is, hiszen a közelmúltban
magyar sikersportágak vesztettek jelentős sportolókat.
Alapvetőn tévedés azt hinni, hogy egy-egy gyengén szereplő sportágat meg tud erősíteni pár
„honosított” játékos, inkább egy-egy jól teljesítő sportágat tud 1-1 honosított játékos tovább
erősíteni.
A „nemzeti válogatottat váltók” motivációja:




Nem elhanyagolható szempont a fizetés: több beszámoló szerint az un. „Öbölmenti államok” „vásárolnak” be rendszeresen egy-egy világverseny előtt. Ez
viszont azt is jelenti, hogy Magyarország ilyen versenyben alulmarad, lévén sokkal
kisebb pénzügyi mozgástere van a hazai kluboknak és nemzeti szövetségeknek.
Lényeges elem továbbá az életpálya lehetősége. Ez első sorban az utánpotlás-korú
versenyzőkre értendő. Ezzel kapcsolatos az 5. javaslat.

5. javaslat: Érdemes lenne Magyarországon a hazai oktatási intézményekben
integráltan kialakítani egy olyan képzési rendszert, amely egy-egy tudományterületen
összefogná a Hazánkba kerülő utánpótláskorú, így egyetemen tanulni szándékozó
sportolókat. A javaslat lényege abban áll, hogy a Hazánkba kerülő sportolónövendékek egy része nem rendelkezik a magyar érettségivel, így hazánkban a
továbbtanulás problémákba ütközik. Azonban, ha kialakítanánk egy olyan képzési
rendszert, mint például a PTE-KTK-n a Middlesex Egyetemmel közösen lebonyolított
BABA-képzés, lehetővé válna, hogy Magyarországon BSc-szintű diplomához jusson.
A 4. javaslathoz kapcsolódóan felvetendő, hogy érdemes lenne az Amerikai Egyesült
Államokban NCAA Eligibility Center-hez hasonló intézmény hazai megalapítására is.
Ezzel az intézménnyel lehetővé válna a hazánkban tanuló fiatalok koordinációja, és
most szerződő fél képes lenne olyan szerződéseket kötni, amellyel nem
veszne kárba ezen külföldi hallgatókra fordított erőfeszítések.
 Fontos szempont a professzionálisabb külföldi sportkörülmények is. Ez
motiválhatta a magyar kerékpáros Bodrogi László Franciaországba történő
igazolás. (Hasonló lehteett a helyzet Lukas Podolski és Miroslav Klose lengyel
labdarugókkal, akik Németországba igazoltak.) Itt fontos felhívni a figyelmet
arra, hogy számos esetben az új nemzeti válogatottsághoz való csatlakozást
megelőzte, hogy az adott ország egy klubjához igazolt a játékos, és ott játszott

10




hosszabb ideig. Viszont az is lényeges motívum, hogy önálló a profi hazai
körülmény (pl.: kézilabda) önmagában nem elég az itthon tartáshoz.
Jelentős vonzerőt képviselhet az a célország életszínvonala és szabadabb
(személyi szabadságjogokra értett), demokratikus viszonyokra.
Nem lehet nem figyelembe venni az egyéni karrier lehetőségét: számos esetben
azért következett be a nemzeti válogatottak közötti váltás, mert ez előrelépést
jelentett a személyes előrehaladás tekintetében.

Sportösztöndíjak
A diaszpórákban élőknek több lehetőség áll rendelkezésükre Magyarországon tanulni, kutatni;
illetve fordítva, a Magyarországon élőknek is több lehetőség adott különböző diaszpóra
közösségek meglátogatására kutatás, tanulás, és közösségi tevékenység céljából. A projekt
során megvizsgáltuk a különböző ösztöndíj lehetőségeket, pályázatokat, amely
információforrásait az 1. számú melléklet tartalmazza, eredményeit pedig a 2. számú
melléklet.
A sportösztöndíjak tekintetében az egyik legismertebb hazai ösztöndíj a „Magyar
Sportcsillagok Ösztöndíj”, ezen ösztöndíj pályázásának azonban egyik nagyon fontos
feltétele, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgató az olimpiai/paralimpiai versenyszámban
tagja legyen a magyar válogatottnak. Emellett a Gerevich Aladár-sportösztöndíj még
említésre méltó, amelyet edzők is megpályázhatnak.
Kifejezetten diaszpórában élők számára nyújtott sportösztöndíj már kevesebb van, az egyik
ilyen a 2015 őszén kiír Pécsi Tudományegyetem Sportdiaszpóra Sportolói ösztöndíj pályázata
(lásd később).

Sportösztöndíj témájában végzett primer kutatás eredménye
Primer kutatásunk célja annak a feltérképezése volt, hogy milyen sportösztöndíjak lehetnének
vonzóak a diaszpórában élő magyarok számára, amely elősegítené a sportolók
Magyarországra érkezését. A kutatás online kérdőíves módszerrel zajlott, és augusztustól
októberig tartott. A kérdőívet a 3. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálat alatt 50 főt
sikerült elérni, többek között:





35 fő vajdasági hallgatót
6 fő felvidéki hallgatót
3 fő kárpátaljai hallgatót
2 fő erdélyi hallgatót.

A kérdőíves felmérés eredményei a 4. számú mellékletben láthatóak, az összefoglaló a
következőkben olvasható:
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Vajdaság
A beérkezett válaszokból kiindulva első szempont az anyagi támogatás lenne számukra. Ezek
nagy részét utazásra, tankönyvekre, versenyekre való felkészülés, eljutás és ott tartózkodás.
Mindemellett a sportruházat és sporteszközök megvételére fordítanák.
Sokan megemlítették a támogatók hiányát. Volt olyan kitöltő, aki más országból szeretne
tapasztalatot szerezni, új kompetenciák elsajátítását. Meglátásom szerint több személynek
segítséget nyújtana, ha időnként lehetőséget kapna új környezetben, új edzőkkel gyakorolni.
Kárpátalja
1. Kárpátalja vonatkozásában a sport nem játszik meghatározó szerepet a magyarok
életében. Ennek oka, hogy a szegénység mélysége révén eleve kevés sportegyesület
működik állandó jelleggel, inkább időszakos klubok, társaságok vannak, s azok is
leginkább a futballra korlátozódnak. Valódi sportoló utánpótlást nem képeznek. Napi
probléma a mindennapi megélhetés biztosítása, különösen a Kelet-Ukrajnában zajló
orosz fegyveres behatolás kezdete óta.
2. A magyar sajtó sporttudósításai is leginkább a magyarországi eseményekkel és
eredményekkel foglalkoznak, egy-két város, Beregszász és Ungvár sportcsapatai azok,
ami fellelhetőek az ottani médiában, de közülük is az ungvári csapatok kevésbé
magyar jellegűek.
3. A kárpátaljai magyarok döntő többsége perifériális területen (határ mentén)
elhelyezkedő falvakban él. Ezeken a területeken különösen nincs pénz a sport
fejlesztésére, s az ukrán kormányzatnak ez nem is célja, ezért nincs is releváns magyar
fiatal sportolóréteg a térségben.
4. Szubjektív elem, de több személytől is hallottam a munka során, akikkel kapcsolatba
kerültem, hogy a Magyarországról érkező támogatások egy jelentős része (nemcsak a
sporttámogatások), bizonytalan csatornán elúsznak. Óriási a korrupció.
5. Magyarországon tanuló kárpátaljai diákokkal való interjúk alatt kiderült, hogy azon
ukrajnai magyar családok gyermekeit, akik komolyan szeretnének a sporttal
foglalkozni, őket szüleik már általános iskolai tanulmányaik alatt vagy középiskolás
korukban sporttagozatra küldik Magyarországra (Debrecen, Nyíregyháza), s ott
válhatnak (él)sportolókká. Érdemes ezen városok sportiskoláiban is toborozni, de a
Debreceni Egyetem mellett kevés eséllyel tudjuk megszólítani őket, hacsak nem
különleges támogatásokat kínál egyetemünk.
6. A felmérés keretében 11 kárpátaljai középiskola a magyarság ügyében aktívan
tevékenykedő tanárának küldtünk értesítést a PTE sportösztöndíjairól, de csak
egyetlen helyről érkezett visszajelzés és az onnan ajánlott gyermekek sem
rendelkeztek nemzetközi szinten komoly sporteredményekkel. Leginkább a megyei és
járási versenyeken voltak eredményesek. Az érdeklődés hiányának okául a fentebbi öt
pont szolgálhat, valamint Pécs földrajzi távolsága a régiótól.
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Felvidék
1. A magyar közösség Szlovákiában rendelkezik saját sportegyesületekkel, amelyek bár
nem etnikai alapon szerveződnek, de a lakosság összetételéből fakadóan sportolóikat s
így utánpótlásukat is zömében magyar nemzetiségű fiatalok alkotják. (pl.: DAC,
Komáromi Spartacus Birkózó Klub, stb.)
2. A kérdőív elkészítését követően 47 felvidéki magyar középiskola egy-egy a
magyarság ügyében elkötelezett tanárának küldtünk ki tájékoztatót azzal a kéréssel,
hogy töltessék ki az általunk összeállított kérdőívet sportoló diákjaikkal, akikről
feltételezik, hogy eredményeik alapján méltóak lehetnek a PTE sportösztöndíjára. Ezt
követően 6 felvidéki kitöltő válaszolt a felkérésünkre. A csekély szám okait én az
alábbi tényezőknek vélem betudhatónak:
a. Pécs földrajzilag messze fekszik a Felvidéktől, nem sokan jönnének ide tanulni,
csak különösen kedvező feltételek mellett.
b. Szlovákia gazdaságilag erősebb helyzetben van, a magyar sportolókat integrálni
képesek a hazai sportéletbe (lásd: Rieszdorfer fivérek, Németh Szilárd, saláta
Kornél, etc.).
c. Egy erősebb kampány szükségeltetett volna a PTE részéről, telefonos és személyes
megkeresése az érintett iskoláknak.
d. Rendkívül érzékeny kérdés a csapatok számára is a magyarországi támogatás, ezért
kell pontos és személyes helyismeret a megkereséseknél, óvatlan megjelenés egy
vegyes lakosságú területen a magyar sporttehetségek kiemelésének és
megjutalmazásának céljából feszültségekhez vezethet. Ezért a klubcsapatok
megkereséséhez közvetlenebb kapcsolatfelvétel és az ahhoz szükséges
infrastruktúra biztosítása nélkülözhetetlen.
3. Ami pozitívumnak mondható, hogy akik érdeklődtek a Pécsi Tudományegyetem által
nyújtható ösztöndíjak iránt, azok valóban komoly és nemzetközi szinten is
meghatározó sporteredményekkel bírnak. Érdemes folytatni velük a kapcsolattartást,
ha azt szeretnénk, hogy továbbtanulási célként a Pécsi Tudományegyetemet válasszák
a későbbiekben.

Általános ajánlat a Sportösztöndíjakhoz
A tervezett PTE Sportösztöndíjnak az anyagi juttatásokon felül tehát többet is kell nyújtania,
mivel bizonyos, hogy e téren nem versenyezhet nemzetközi szinten.
6. javaslat: A kérdőíves felmérés eredményei alapján a következőket mindenképp
tartalmaznia kell a sportösztöndíjnak:



A versenyekre illetve edzésekre való kiutazás költségének részbeni vagy teljes
megtérítése.
Magyarországi, illetve pécsi sportklub tagság
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Sport- eszközök, ruházat biztosítása.
Megfelelő edző és sportszakmai fejlődés nyújtása.
Kijutás nemzetközi versenyekre
Edzőtáborok
Lehetőség a lehetséges szponzorokkal való találkozásra.
Egyéb a sporttal kapcsolatos képzések előadások: Megfelelő étkezés, sportjog,
önismeret/önmegvalósítás

Az ösztöndíj tervezet célközönségéhez való eljuttatásának megoldásai lehetnek a következők.
7. javaslat: A határon túli magyarság esetében a tömbterületek sportklubjait és
szövetségeit mindenképpen érdemes felkeresni, valamint a szórvány területek
sportszervezeteinek tagságában is érdemes név alapján keresni a lehetséges
ösztöndíjasokat. A magyar diaszpóra esetén tapasztalataim szerint az Összmagyar
Cserkészirodán keresztül érdemes elindulni. Ezen szervezetnek tagja valamennyi
határon túli cserkészcsoport mellet, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, amely
csoportokkal rendelkezik Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Svájcban,
Belgiumban,
Svédországban,
Venezuelában,
Brazíliában,
Argentínában,
Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Kanadában.
Három ok miatt javaslom ezt a csatornát. Szabadidős és sporttok iránt érdeklődő általános és
középiskolás korú (vagyis egyetem előtt álló) fiatalokat tömörítenék, akik tudatában vannak
magyar származásuknak és törekednek annak megtartására. Ebből adódóan közülük a
kiemelkedő sporteredményeket elérő utánpótlás korú fiatal sportolók, hajlamosabbak igent
mondani egy hosszabb-rövidebb magyarországi tartózkodással együtt járó sportösztöndíjra.
8. javaslat: a határon túli középiskolákkal való kapcsolatfelvételre
1. Amennyiben a PTE célja, hogy megszólítsa azon diákokat, akik magyar
nyelven szeretnének tanulni és releváns sporteredményekkel bírnak, annak
megítélésem szerint legjobb módja a magyar intézményekkel való hivatalos
kapcsolatfelvétel. A gyakorlat kevés valószínűségét mutatja annak ugyanis,
hogy valaki, aki középiskolásként már szlovák vagy ukrán nyelven tanult,
később Magyarországra jöjjön tovább, vagy Pécsre, amely az említett
területektől relatíve messze esik.
2. A középiskolák többségéhez sikerült koordináló személyt találni, akivel
később telefonos és/vagy személyes megkereséssel szorosabbra lehetne fűzni
a kapcsolatot, többet mesélni arról, hogy milyen lehetőséget kínál a Pécsi
Tudományegyetem, meggyőzni a sportösztöndíj lehetőségek népszerűsítéséről
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az iskolán belül.
3. Nagyon fontos, hogy kétoldalú magyar-magyar kapcsolatok épüljenek ki
környékbeli intézmények (középiskolák) és a határon túli gimnáziumok
között, hiszen a Magyarországhoz való lojalitás és érdeklődést sokat lendíthet a
PTE pozícióján is, de ehhez nélkülözhetetlen a cserekapcsolat rendszer, ami
már az oktatás alsóbb szintjein is jelen kell legyen.
4. A partnerek felé kommunikálni kell, hogy a sportnak, mint tényezőnek
kiemelkedő szerepe lehet a magyarság nemzetmegtartó erejében mind a
Felvidéken, mind Kárpátalján.
5. A határon túli területeken (magyar lakta járásokban) koordinátorokra, helyi
aktivistákra van szükség, akik alkalom adtán, az egyetem marketingjét és az
egyetem által biztosított lehetőségeket továbbítják a célközönségnek.
Megfelelő hálózat és kapcsolati háló nélkül az internetes kampányokra,
esetleges postai tájékoztató kiadványokra támaszkodva valódi és hatékony
tevékenységet egyetemünk népszerűsítése érdekében nem lehet folytatni.

A kutatás alatt több Vajdaságban működő sportegyesületet került azonosításra, amelyet a 5.
számú melléklet tartalmaz. Ezekben többnyire magyar nyelvű edzők dolgoznak. A
szervezetek egy részéhez sikerült kapcsolattartó személyt találni, akivel fel lehet venni a
kapcsolatot (híradóban megjelent részletek, újságcikkek, Facebook oldalak, stb.)
A kutatás során azonosításra kerültek magyar nyelvű utánpótlással vélhetően rendelkező
szlovákiai olimpiai és nem olimpiai sportegyesületek. Az 6. számú melléklet tartalmazza a
felsorolást. A felsorolás igyekszik összefoglalni azoknak a dél-szlovákiai sport kluboknak,
csapatoknak a listáját, amelyek keretében magyar vonatkozású hír jelent meg a felvidéki
magyar sajtóban az elmúlt hónapok folyamán. A lista torzít, hiszen a médián keresztül a
futball került elsődlegesen látószögünkbe. Fontos momentum, hogy a lentebbi klubok
némelyike, bár bizonyára utánpótlásának összeállításakor támaszkodik magyar nemzetiségű
játékosokra, mégsem nevezhető magyar jellegű csapatnak. Erre tipikus példa a pozsonyi
Slovan Bratislava, amely köztudottan alkalmaz magyarokat a pályán, de szurkolói gárdája és
menedzserrétege kimondott magyarellenes kijelentéseiről és megnyilvánulásairól ismert, ezért
megkeresését nem ajánljuk. (Hasonló helyzet más csapatoknál is előfordulhat, ezért sem
javasoljuk sportegyesületek megkeresését előzetes személyes ajánlás, ismeretség nélküli
kapcsolatfelvételre, még akkor sem, ha látszólag magyar dominanciájú, illetve tulajdonosi
körű csapatról van. Érdemesebb megítélésem szerint a középiskolákon keresztül folytatni a
sportolók toborzását.)
A kutatás során vizsgálat alá került, hogy a kapcsolatfelvételnek milyen lehetőségei vannak
többek között Horvátországban és Romániában.
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A horvátországi magyar közélet minden területe meglehetősen bipoláris. A két horvátországi
magyar párt határozza meg. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és a
Magyar Egyesületek Szövetsége. Rajtuk keresztül lehet a legegyszerűbben felvenni a
kapcsolatot az ösztöndíj lehetséges igénylőivel. A társadalmi önszerveződés alacsonyabb
mértékű (alig 15 000 fős közösség), mint a többi határon túli vidéken. Leginkább a két párttal
függ össze. Ezen szervezetek mellet létezik még egy kimondottan az ottani ifjúság
megsegítéséért munkálkodó közösség a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége. Akikkel
még célra vezetőbb felvenni a kapcsolatot. Hiszen a programunk célcsoportjába tartozó
réteget képviselik.
Romániában intézményesültebb a magyar önrendelkezés. Létszámuk 1 200 000 és 1 500 000
fő közé tehető. A legegyszerűbb módja a kapcsolatfelvételnek első körben az összefüggő
tömbben lakó magyarság sportklubjainak és szövetségeinek felkeresése. Ennek legalapvetőbb
lehetőségei a székely megyék nagyvárosai (Hargita, Kovászna és Maros megyékben). Az első
körös kapcsolatokon keresztül eljuthatunk a szórvány magyarság ifjú sportolóit tömörítő
szervezetekhez és azon klubokhoz melyeknek magyar neve már nincs, de magyar játékosi
még vannak.
A rendszerváltástól napjainkig honosított erdélyi sportolók listája a 7. számú mellékletben
látható.
9. javaslat: a határon túli sportszövetségekkel való kapcsolatfelvételre
Mindenképp fontos, hogy ezeket a szervezetekkel magyarországi szervezetek
felvegyék a kapcsolatot, és ezáltal a fiatalok is megismerkedhetnek, és barátságos
meccset játszhatnak, ezáltal tanulhatnak is egymástól.

A PTE Sportösztöndíj
A Pécsi Tudományegyetem az első alapképzésben (BSC), első mesterképzésben (MSC), első
doktori képzésben (Ph.D) első osztatlan egységes képzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat
folytató magyar állampolgárságú, valamint a külföldi állampolgárságú hallgatói számára
sportösztöndíjat alapított.
A sportösztöndíjban a fent említett hallgatók azon része részesülhet – legfeljebb tanulmányai
során három alkalommal-, akik a lentiekben meghatározott tanulmányi követelményeket
teljesítve részt vesznek a Pécsi Tudományegyetem sportéletében elsősorban a Pécsi Egyetemi
Atlétikai Club (PTE PEAC) vagy Pécs Város sportéletében, másodsorban sporteredményeik,
sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat a hazai és nemzetközi versenyeken, vagyis a
rendszer teljesítmény-függő differenciált, tartalma pénz és egyéb juttatások.
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A sportösztöndíj pályázás útján történik, minden szemeszterben. A pályázatokat az egyetemi
Sport és Rekreációs Bizottság (SRB) bírálja el. Tagjai: Rektorhelyettes, IFT sport szereplői,
Peac, Hök.
A sportösztöndíj az alábbi területekre terjed ki





Pénzbeli juttatás
Kollégiumi férőhely biztosítása, részbeli átvállalása
Költségtérítés csökkentés (max. 80%)
Egyéni tanrend (óralátogatás alóli felmentés).

Az ösztöndíjban azok a hallgatók és fogyatékkal élő hallgatók részesülhetnek, akik
rendszeresen részt vállalnak a PTE sportéletében.
A pályázat elbírálásánál alapfeltétel, hogy a pályázó sportoló hallgató az egyetemmel
hallgatói jogviszonyban álljon (előny), ha a PEAC sportolója, illetve a Pécsi
Tudományegyetemet sportolóként képviselje a MEFS és egyéb szervezetek által kiírt
versenyeken).
Az ösztöndíjpályázat nem kötött tanulmányi kritériumhoz, de a tanulmányi eredmény bírálati
szempontként érvényesül.
A kiírás több 3-4 kategóriára készül.
Objektívan megjelenő, mérhető tényezők





Sportági minősítés (olimpiai keret, válogatott, első osztály)
Tavalyi kiemelkedő sporteredmény
Mefob-on részt vett-e
Peac versenyzője-e

Lehetséges forrás: 1 250 000 Ft. (5x 50 000 Ft/fő)
Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató nem vesz részt MEFOB versenyen, valamint más,
egyetemek közötti versenyeken, illetve nem látogatja rendszeresen az edzéseket, az ösztöndíj
azonnali hatállyal visszavonható.
Sportösztöndíj féléves időtartama: Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től
január 31-ig, február 1-től június 30-ig) szól.
Az ösztöndíj odaítélése
Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév
kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a pályázatokról
való döntést minden félév második hónap végéig meg kell hozni. A pályázat formai
követelményét és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékleteket a pályázati kiírásban
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kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetem internetes honlapján kell közzétenni, és meg
kell küldeni valamennyi kar és a hallgatói önkormányzat vezetőjének, valamint irodájának.
A pályázat alapból érvénytelennek minősül, amennyiben az adatok hiányosak, vagy az
igazolásokat és mellékleteket nem tartalmazza.
A pályázatot a Rektori Hivatalba (RH) vagy az Oktatási Igazgatóságra (OIG) kell benyújtani,
ahol a pályázatokat formai szempontból megvizsgálják, és az érvényes pályázatokat
haladéktalanul a döntéshozó szervhez (SRB), illetve az érvényes pályázatokról készült
összesítést a – keret meghatározása céljából – a rektorhoz és az EHÖK elnökéhez továbbítják.

Honlap fejlesztés
A projekt során fontosnak tartottuk egy honlap létrehozását, és egyéb kommunikációs felület
fejlesztését, amely a projekt közbeni kapcsolattartást, kommunikációt segíti elő. A projekt
során megvalósításra került a PTE Diaszpóra honlapja, webdesign–jának kialakítása, a
releváns információk feltöltése magyar és angol nyelven, továbbá ajánlás készítése a honlap
szerkezetének fejlesztésére, a közösségi média (pl. Facebook, Twitter stb.) profil
kialakítására.
10. javaslat: A honlap struktúrájára vonatkozó javaslatok
 Legyen esztétikus, átlátható
 Színvilágát tekintve fiatalos, „dinamikus”
 A http://diaszpora.pte.hu/ oldalon külön Sportdiaszpóra aloldal
létrehozása
 Azon belül: „Példaképeink” fül létrehozása
11. javaslat: A honlap tartalmára vonatkozó javaslatok:
 A „Példaképeink” bemutatása
o Kb. 20 sportoló bemutatkozása/bemutatása
o Életútjuk rövid leírása
 Nagykövetek keresése, megválasztása, bemutatása
 A projektben résztvevők bemutatkozása
 Felhasználói felületet elkészítése
 Program leírása
 Sportadatbázis közzététele (8. számú melléklet)
 Projekt eredményeinek közzététele
 Partnerszervezetek bemutatása
 Hírek
 Ösztöndíjak, pályázatok feltűntetése
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12. javaslat: A honlap műszaki terveire vonatkozó javaslatok:
 Az egyetemi portál, tovább-fejlesztés
 Vizuális prototípus kialakítása (www.diaszpora.hu)
 Strukturális, kialakítás a fentiek alapján
 Intranet kialakítása, rekrutációs regisztráció
o Érdekeltté tétel prémium tartalommal (estlegesen proaktív
tartalommal, tájékoztatás, e-mail)
 Egyetemi elhelyezés  diaszpora.pte.hu –ra
 diaszpora.coospace.hu háttér-adminisztrációs portál használatbavétele.
(projekttámogatás, feladatkiosztás)

Összefoglalás
A sikeres sportok magas minőségű sportolókat „termelnek”, míg az eddig nem sikeresekbe
elkezdődött egy bizonyos honosítási folyamat, amelyet gyakran a Kárpát-medence lakói közül
kerülnek kiválasztásra, de a globalizáció hatására már nem magyar gyökerekkel rendelkező
sportolók is képviselik a válogatottat.
Javasoljuk, hogy a magyar gyökerekkel rendelkező sportolók irányába kellene elindulni a
honosítások során, hiszen ezek a sportolók rendelkeznek egy bizonyos magyarságtudattal,
amelynek során nem üzleti érdekből képviselik országunkat.
Ezt a folyamatot az Pécsi Tudományegyetem számára is hasznos lehet ez a folyamat, hiszen
ha sikerül utánpótláskorú játékosokat a pécsi sportkörökhöz csábítani, akkor nagy
valószínűséggel elkezdik a tanulmányaikat az Egyetem valamelyik karán. Itt különböző
kedvezmények és támogatások biztosítását tartanám fontosnak, mint például egyéni tanrend,
ösztöndíj, felzárkóztatás és stb. Emellett az idősebb már karrierjükben sikereket elér vagy már
azt befejezett sportolók felkeresését is javaslom, hiszen ők a kapcsolataik alapján tudnának
segíteni az Egyetemnek és a magyar sportnak, akkor sportdiplomáciai szempontból, vagy
edzőképzésben. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy a megkeresés hatására ők, rokonaik
vagy ismerőseik a Pécsi Tudományegyetemet választják továbbtanulási céllal. A játékosok
megkeresésére a legjobb lehetőséget az utánpótlás versenyek adják, ahol az úgynevezett
scout-ok felmérhetik a sportolók tudását, minőségét és felvehetné velük a kapcsolatot. A siker
sportágak esetében a magas szintű képzés hathat csábító erővel a magyar diaszpóra számára,
hiszen Magyarországon sokkal nagyobb színvonalon sajátíthatják el a sportág rejtelmeit.
Ennek során az országban kell tartózkodniuk, és nagy valószínűséggel magyar felsőoktatási
intézményt választanak a továbbtanulásukhoz. Továbbá a nem kiemelt olimpiai sportágakban
is nagy potenciál van, hiszen ha Pécs kiépít egy megfelelő infrastruktúrát, fejleszti az ezekhez
szükséges eszközöket, akkor könnyebben tudja vonzani a környező magyar származású
sportolókat, amely szintén az Egyetem hallgatói bázisát növelheti.
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Összességében elmondható, hogy fontos tényező, hogy Magyarország vonzóbb legyen a
külföldi (magyar származású) sportolók számára, hiszen ez sporteredmény javulást és
egyetemi hallgatói szám növekedést is eredményezhet.

Mellékletek
1. számú melléklet: Az ösztöndíjfigyelés forrásai
Külön fájlként csatolva

2. számú melléklet: Diaszpóráknak szóló ösztöndíjak
Külön fájlként csatolva

3. számú melléklet: Sportdiaszpóra kérdőív
Külön fájlként csatolva

4. számú melléklet: A kérdőívet kitöltők adatai
Külön fájlként csatolva

5. számú melléklet: Sportklubok a Vajdaságban
Szabadka
 Spartacus Súlyemelőklub - Haskó Tibor, edző Tel.: +38165/261-08-25
 Spartacus Birkózóklub - Szántó Frigyes, edző, Tel.: +38163-88-57-134
 Spartacus Ökölvívóklub - Kőműves Péter, edző, Tel.: +38164-211-31-39
 Spartacus Kerékpárklub - Perčić Dejan, edző, Tel.: +38163-535-084
 Spartacus Vojput Férfi Kézilabdaklub - Dejan Vuković, sajtófelelős,
Tel.: 38163-519-769, E-mail: sport@subotica.info
 Spartacus Labdarúgóklub - E-mail:fkspartakzlatiborvoda@gmail.com
 Spartacus Női Labdarúgóklub - E-mail:zfkspartak.subotica@gmail.com
 Spartacus Asztaliteniszklub - Mirko Gavrilovic, Tel.:38163-761-22-24
Zenta
 Zentai Atlétika Klub “Senta” - Smidt Ferenc, Tel.: 812-205, 069-1657615
E-mail: sak_senta@sksyu.net;
 Labdarúgó Klub „SENTA“ - Özvegy József, Bajúsz István, Tel.: 816-452,
064/1233860, E-mail: fksenta@sksyu.net
 Labdarúgó Klub „RADNIČKI“ - Kis Bicskei Árpád, Kőrösi László,
Tel.: 841-002, 063/8188-263 E-mail: arpad@baulik.net
 Vízilabda Klub „SENTA“ - Aleksandar Živkov, Lengyel Károly, Híres Ivan, Sőregi
Oszkár, Tel.: 815-534, 063/819-0875, E-mail: vksenta@gmail.com
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Úszó Klub „SENTA“ - Dragutin Boljanović, Hornyák Csaba, Horváth Helena,
Tel.: 063-7792809, 063-821-5374, E-mail: dragutin.boljanovic@ddor.co.rs
Kosárka Klub “PLAVI KOŠ “ - Danilo Popov, Édes Katalin,
Tel.: 024811447,062445867, E-mail: popovdanilo@gmail.com
Kosárka Klub „BASKET- STAR“ - Marija Ninković, Tel.: 0638009298;
0637720582, E-mail: colakdulka@gmail.com, neca_12@sksyu.net
Kézilabda Klub „SENTA“ - Nenad Popov, Andrija Senić, Dragan Miljković,
Tel.: 812-441,0640105661, E-mail: miljkovic@vojsped.rs
Asztaltenisz Klub „SENTA“ - Melik Zoltán, Takács Kornél, Tőke Erzsébet,
Tel.: 815-484, 0638797157 E-mail: office@stk-senta.org.rs
Tenisz Klub „SENTA 1903“ - Györe Csaba, Mirko Kondić, Tel.: 063-518115
E-mail: dino_cs@sksyu.net
Birkózó Klub „SENTA“ - Bera László,Tel.: 064/8755557
E-mail: beralaszlo@gmail.com,
Birkózó Klub "HERKULES" - Kopasz Károly, Sándor József, Tel.: 064/3179115,
024-843-066 E-mail: rkherculesgbreg@gmail.com
Kajak klub "TISIN CVET" - Nagy Abonyi Lajos, Tel.: 024813087,0641988290,
0601454877, E-mail: yusti.lajos@gmail.com
Labdarúgó Klub „AKADEMIJA“ - Arok Salaši Imre, Tel.: 0631077288
E-mail: ss-osenta@sksyu.net
Röplabda Klub “SENTA” - Danilo Popov, Jelena Đurović, Tel.: 024/ 811-447, 816737, 062/445-867, E-mail:popovdanilo@gmail.com, jelenadjurovic96@gmail.com

Becse
 FK Jedinstvo Novi Becej - https://www.facebook.com/fk.jedinstvo
 KK Tisa Becej
Magyarkanizsa
 Bratstvo kajak klub - http://bratsvo.blogspot.hu/2009/10/kanizsai-bratstvo-kajakklubbvilag.html
 Magyarkanizsai Partizán K.O.T. (judo – cselgáncs) www.facebook.com/KOTJudoklub
Újvidék
 STK Novi Sad (asztalitenisz) - http://www.stknovisad.org.rs/
Nagybecskerek
 Birkózó klub „Proleter” - https://www.facebook.com/rkproleter
Bácstopolya
 Bácstopolya asztalitenisz egyesület
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Topolyai Sport Club (foci) - https://www.facebook.com/pages/Topolyai-SportClub/1598615577019826?pnref=lhc&rf=118571648220156#

Palics
 Palicsi Evezős Klub - http://www.veslanje-palic.org.rs/

6. számú melléklet: Magyar nyelvű utánpótlással vélhetően rendelkező

olimpiai és nem olimpiai sportegyesületek Szlovákiában
Dénesdtorcsmisérd
 OFK Dunajská Lužná (Dénesdtorcsmisérd: futball)
Dunaszerdahely
 Dunaszerdahelyi Atlétikai Club (Dunaszerdahely: futball, sakk, asztalitenisz,
kézilabda, atlétika)
 Dunaszerdahelyi Birkózó Klub (Dunaszerdahely: birkózás)
Érsekújvár
 FKM Nové Zámky (Érsekújvár: futball)
Galánta


FC Slovan Galánta (Galánta: futball)

Kassa
 FC Lokomotíva Košice (Kassa: futball)
 FC VSS Košice (Kassa: futball)
Komárom
 Komáromi Football Club (Komárom: futball)
 Volleyball Komarno Spartak (Komárom: röplabda)
 KK ABC Komárno (Komárom: karate)
 MBK Rieker Komárom (Komárom: kosárlabda)
 Spartacus Komárom (Komárom: birkózás, ökölvívás)
Nagymegyer
 MŠK Thermál Veľký Meder (Nagymegyer: futball)
Nyitra
 Kachi Nitra (Nyitra: karate)
 Torashiro Nitra (Nyitra: karate)
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Pozsony
 Slovan Bratislava (Pozsony: futball)
Rimaszombat
 FC Tauris Rimavská Sobota (Rimaszombat: futball)
 Rimaszombati VSK (Rimaszombat: futball)
 Bástya íjász Klub Rimaszombat (Rimaszombat: íjászat)
Somorja
 SBK Somorja (Somorja: kosárlabda)
 KCK Kajak-Kenu (Somorja: kajak-kenu)
 STK (Somorja: futball)
Tótmegyer
 OTJ Palárikovo (Tótmegyer: futball)
Vidéki, alacsonyabb szintű bajnokságban játszó csapatok
 Nagyölved (Nagyölved: futball)
 Ipolynyéki Sport Klub (Ipolynyék: futball)
 Nagyszelmenc (Nagyszelmenc: futball)
 Perbenyik (Perbenyik: futball)
 Örös (Örös: futball)
 Seishin Karate Klub (Ekecs: karate)
 KK TAIYÓ Kolárovo (Gúta: karate)
 Ipolyság (Ipolyság: futball)

7. számú melléklet: A rendszerváltástól napjainkig honosított erdélyi
sportolók listája
Alpesisí: Miklós Edit (olimpiai 7. helyezet);
Asztalitenisz: Zoltán Zoltán;
Atlétika: Miklós Eva (gátfutó, távolugró), Simona Staicu (hosszútávfutó), Vaszi Tünde
(távolugró, Eb-bronzérmes, olimpiai 8. helyezett);
Birkózás: Elekes Endre;
Gyorskorcsolya: Baló Zsolt;
Jégkorong: Csibi József, Rajz Attila, Rajz Tamás, Sándor Szilárd;
Kézilabda: Bartók Csaba, Ilyés Ferenc (olimpiai 4. helyezett), Ilyés Annamária, Mátéfi
Eszter (vb-ezüstérmes, olimpiai bronzérmes, Bajnokok Ligája győztes), Orbán Annamária,
Szűcs Gabriella (Eb-bronzérmes);
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Labdarúgás: Vasile Miriută;
Sakk: Vajda Szidónia;
Sífutás: Simon Ágnes;
Sílövészet: Szőcs Emőke;
Súlyemelés: Czanka Attila (Európa-bajnok), Farkas Zoltán (Eb-ezüstérmes), Feri Attila
(világbajnok, olimpiai bronzérmes), Adrian Popa (Eb-bronzérmes, olimpiai 5.);
Tenisz: Marosi Katalin;
Torna: Schupkégel Károly;
Vívás: Fekete Attila (világbajnok, Európa-bajnok)

8. számú melléklet: Sport adatbázisok
Külön fájlként csatolva
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